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Fdreliggand. uppfinning aveer ett nytt fog.y3te. f6r byggnade-

eleMnt. Avaikten med dett. ar att MUrM en fabri*.m...ig

fabrication ae .... flytande gel,, vSgg- oeb takelenen «
redan pS fabriken for... ned ytbelggg. Hjirigenon, erh.llea fSrd.len,

e« den hantverk.»...isa ytbelgggningen ell.r Mlningen pA yggn da-

plafen fdrarinner, vilk.t g.r rtlighet bill anabbare och bulbar.

""^"iill e»»p.l golrplatt.r a. trdbaa.rade ekimaterial bar «**.

.eden Snga ir, och bar anordnat. "flytanda- pi sand, plaat, naneralull

ell" Uknande. -en de.sa plotter ha hittill. alltid lag.. « und.r-

golv, vilka dgrefter hantverk.ma.eigt belagt. med att .lltgolv ay

C igt material aaaom linoleta, plant, -or* eller textxln.ater.a .
I

bar alitgolvet darvid li-at. eller kli.trat. eid under aget

TiLt krdver .peeialkon.kaper ho. golvlgggaren »r att reaultatet

akall bli det ttnskade.

F5r att ett byggnadselercent 5*all kunna hanteras pi byggnads-
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att verka sterande, ora de inte kunna anordnas, sL att de verka

funktionellt eller estetiskt raotiverade.

Detta syfte kan man uppna, genom att infBra ett fogsystem, som

markerar fogarna med en avvikande farg eller dylikt, som ger dem en

5 esteti3k funktion i ytan.

Pa bifogade ritning visar fig. 1 en dylik markering, baserad p£

en kand fogtyp, och fie. 2 och fig . 3 visa tva olika utfO ringsformer

av fogsystemet enligt uppfinningen, som nedan skall narmare beskrivas.

KSnda fogar av den typ, som visas i fig. 1, dSr 1 markerar tva

10 intill varandra liggande plattor och 2 en mellan dem anordnad foglist,

har eraellertid den nackdelen, att de icke ger fogar, som ar tata nog

att kunna accepteras 1 bostadsrum ur estetisk eller hygienisk synpunkt.

Xven om fogarna limmas, vilket ar besvarligt, da man arbetar med yt-

belagda skivor, maste komplicerade hjalpmedel till fSr att under

15 limmets bindningstid tvinga skivorna tatt ihop, eftersom det endast

Sr friktionen mellan spont och, not/eller 18s fjader som hindrar

skivorna att glida isSr igen.

Pig. 2 visar en utformning av fogsystemet enligt uppfinningen.

Xven i denna fig. markerar 1 tva intill varandra liggande plattor,

20 sammanhallna av en platprofil 3 som har utstansade, utvikta tungor H.

Den har ocksi tva skanklar 6, som ingripa i spar i skivorna 1. Som

framgar av fig. anordnas dessutom en foglist 5 mellan de bada skivorna

1, och denna skall drivas in med tat passning, sa att ett bestaende

tryck erhalles mellan skivorna 1. Poglisten 5 tillverkas i vissa fall

25 lampligeh av elastiskt material. Den tjSnstgSr dessutom som fog-

markerande material i likhet med den i fig. 1 visade kSnda foglisten 2.

Genom att skivorna 1 ar infasta i plitprofilens 3 bSgge skSnklar

6 och dessutom i tungorna H kommer skivorna i en fSrdiglagd yta att

vara fixerade i tva punkter efter vardera l&ngsidan, vilket innebSr

30 att skivans mBjligheter att kroka sig nedbringas till ett absolut

minimum.

En annan utfSringsform av uppfinningen askidliggBres pa fig. 3,

som visar ett nagot enklare utfOrande. Plattorna 1 sammanhallas hSr

av en enkel platprofil 7, som med skSnklar 8 ingripa i spar i platt-

35 orna, och mellan dessa ar en foglist 9 anordnad pa samma sStt som vid

den tidigare visade utfSringsformen.

Det kan visas, att en tillfredsstailande fog enligt uppfinningen

bestSmmes av nedanstiende ekvation, dar

B betecknar det minsta tillatna avstindet fran det frasta spiret

40 i skivan och till dess kant.
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E = skivmaterialets E-modul (tryek - drag),

P = skivmaterialets maximala fuktrorelse i cm,

S = skivmaterialets skiktskjuvhallfasthet i KP/cm2 ,

T = skivmaterialets tjocklek i cm och

L = ISngd fran skarvprofil till skarvprofil i cm:

2B = EFT

SL

De krafter, som paverkar platprofilen Mr sa sma, att man helt kan
bortse fran dess tojning. Vid 0,71 mm plattjocklek overskrider denna
tojning icke 0,005 mm.

Av ovanstaende ekvation framgir, att platprofilen 3 resp 7 i

fig 2-3 kan dimensioneras att uppta de krympkrafter , som negativt
paverkar alia tidigare kSnda fogsystem i ytor sammansatta av skiv-
material med av luftens fuktighet och/eller temperatur betingade r5-
relser.

Patentkrav

1. Fogsystem for byggnads element, avsett att sammanfoga fabri-
kationsmSssigt fSrdigstailda element med ytterskikt (slitskikt) till
exempelvis golvbelaggning, kSnnetecknat avatt elementen

(1) pi sin bak- eller undersida Sr forsedda med spar, som 16per ISngs
elementens hela ISngd och tjanar som fasten for skSnklar (6 resp 8) hos
en U-formad platprofil (3 resp 7), vilka skSnklar lutar mot varandra
och tjanar till att sammanhalla tva narliggande element mot verkan av

en elastisk foglist (5 resp 9), som utifran indrives eller inpressas
mellan elementen (1).

2. Fogsystem enligt krav 1, kSnnetecknat av att

platprofilen (3 resp 7) har en bredd, som Sr anpassad efter skivele-
mentens hallfasthet och fuktkanslighet.

ANF0R0A PUBLIKATIONER:
Sverige 129 960 (37 d:5), 197 264 (37 d:7/02)
Schweiz 304 645 (37 d:5)
USA 3 234 692 (52-392)
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